
·ıı'l.1' 

Jf,ı 
,ııtıe' 

erW 
,;t. 

,, 

/ 

14 Mayı~ 1942 Perşembe 
lrnt· • ---•Yaz sahibi Abone ·,artları ı 
Şükrü BALCI 

Na Dahllda yıllı~ı 5 lln. 
s •riyat fvıOdOrO Yabancı memleketler• 

a. 8~ ÇELENk 8 lire 
a. ~tJta1 -
"a,,. e alt yazıl~ r ll!nların har kelim" . 

. 'Yat MildürO adına 
Q:jnd •inden S kuru, alM11f 

1••"ad·erUmelldir. Ögleden sonra çıkar gOnlDk siyasi halk gazetesi - TESiS TARiHi 19?3 Y'L 14 SAYI. 3081 Ocret P•flndlr. ılrnlyen yazılar 
~varllmaı ADRES ı YENıG\JN -- ~~~~y 
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KURTUeJ~f~~ 1 ;- 46 Posta kutusu 24 BDn~0u:~::~ı::YU•'"-

s 1J·=o=m~b=a=/ı~Q=d7z=. =e=S=l=. ~~~~~~A~lm~a n=la=r=a =ğo= .. r=e~B~ü~yu~. k;;m~i=lle~t 
uçlulardan Pavlof meğer çok j varma Meclisinde 

- Milletleri barışa 1. j 

D 
.. ~ .... eski bir ko.miteci .. im;ş Teşrii masuniyet ha 
~"k 1 davet ettı' savaşı kında bır tefsir 'l'l · u ce sede çok dıkkate deger safhalar Ankara 14 A.A.- B 

A.e!dana ç ktı ve duruşma 20 mayısa bırakıldı y 4 A ·bz•ttz• uük Millet Meclisi d-rı ı:kar 13 atikan 1 A. .- .J 1

oınb h d . A.A. cağ1nı biJdırdi ve dedi ki: Papa bütün dünya millet· toplanmış ve teşrii ınas 
ken- ~ adısesinin muha· -"Pavlof şimdiye ka h d b" niyeti kaldırılan bir me •lJesı'le b u A k d h . lcrine itap e en ır nu· 
afür c ug n n ara ar ang• konso1oshane1er tuk söylemiş ve demiştir Alman ordu- sun umumi ııeyetin kara 
tııiştir e~sında devam edil· de, hangi tarihlerde çalış ki: olmadan tevkif edilip 
Sini · vveliJ mahkeme· mıştır. "Jornalof,,adlı biri ları Önemli bir dilemiyeceğihakkındam 
liıııua lstaabul zabıta sini tanır mı? Fvvelce Ro· "lstisnasız biitün mil· zakerolerde bulunmw:at 
1) rı SOrdt ğ kt . .. f k "' "ele11 

1 u no aya ma ve Sofyada bulumuş Jetlere ba ış lehinde hi za er azan- tur. Bu müzakereler ne 
Ru Cevap Okundu. Sor- mudur ? ~ap ediyorum. Siyasi ve cesinde t~şrii masuniy 
t t suclulard d 1' 1 .. " d 1 uıı 'b· . . cır an av 0 - Pavtor bu suallare ce· askeri al.mlarduki kayıp 1 ar kaldmlan bir mebusu 
tıQ·Y~rd.r ıddıa~ına ' taalluk vaben şi ndiye kadar yal ve kazançlar yarışı ım· meclisten karar alrnay 
~ u. Bu ıctct· ·· Ç ·ı R k (·~s konsol · 18~' ~ gore mz Türkiyede lt0nsolosluk kansız bir hale sokmakta evrı er. us uv- lüzum kalmadan te,•kif e 
0tii Pdt oslıanesımn şo· memurluğu ettiğini Jorna· dır. Diğer t;ıraftan aile vetleri ya esir ol- dileceği kabul edilmiştir. 

l(.Vkif ;~.fa . benzetilerek lufla şarki Sibiryacİa 1919 ler yıkılmaktalşehirler, ha makta veya yok e-
Serbest ılmış; sonrad.ın yılına kadar hornhk etli· rabolmaktadır. Bütün dov-
buııab bırakılmıştır. Isliin ğini söyledi. Roma ve Sof let.adamlnrının milletletler dilmektedir 
ŞQförü ıtıısınJan gelen cevnb yada bulu rı adığım ilfive et· için doğru bir barış yolu 
ıe,,,·ı;;ı·ı nd her hangi bir ben- ti Bu ifade üzerı'no yuı11·. Bertin 14 A.A.-- AI-

J "n açmak lüzumunda müm t bt·ğ· 

llh" · '·ı~··ı ljn d.o:uyı tevkif edil den söz ulan Ke11a[ Bora man e 1 ı: 
,·"'J ~ kim ohn gayretleri sarf et K d 
~lllJı •. 1 Şe~lır.declir Ve SUÇ· dedi ı i: erç yarıma ılSJ yarma 

llu ll ddıusını l nl meleri lazımdır,, savaşı sona ermiş ve çev . So ya a ıyor· -"Yüksek hııyetinize 
ıs 1ir.abenru Ad. apazurmdaki şimrli vereceğim izrıbat F I ı.ı f rilen düşman lkuvvetlerinin 
~ 1 .. ransaya a man ter.: i i · h ·ı ı · ıuraea Yo ıle ifadesine sorguh.rımın sebepsiz ol· ım ası e netice enmiştır. 
h ve Bt ed len Celal Zı madığını göste•·ecekt'r. 1 d 13 AA La Ruslar şimdiye kadar 4') 
!~ti Oku~~~ÜMr1101 söyled1k Ayni zamanda iddialarım valin o:ı::eşal gÖri~gİ~ gö binden fazla esir vermiş, 
ı dialarınıfa.. nlar. ilk teyid ediliı·se suçlunun şah rüştüğU haber verilmekte 1975 tank,598 top, 26) 
"dı h ısrar edıyor· sına karşı daha kesı'n bı·r uyak kaybetmişlerdir. Çok tn .uu sı d Abd dir. füışk :1 haberldre göre 
anın ra a urrah hüküm vermtJk mümkün miktarda harp malzemesi 

\'ı- d~d·,ve~ili ay ığa kalktı Göring Fransndaıı büyük 
"P kı: ola..caktır. Pavlof 1925 de ölçUde taleplerde bulun- de alınmış veya tahrip o 

k avlof 0 om&d k c ı 1 1 lunnıuştur. Yenilen düşma Yf\tı... geçeıı ı\0lsede n 8 oı1ı;,o os u ' me muş ve bu talepler kabul 
"(.l c:ıh·ı · ı nın kerç istikametinde ta tıı,lina ı cieuı. Amme hir.· muru o duğu sıralarda bır edilmediği takdirde Korsi· 

~u11 lid e bulunan föir ka· arkadEtşı ıle beraber Faş"z· ka, Nis ve Tunusun ıtal · kibine devam olunmakta-
1Stiııattuınına bu şekilde mi devirmek içiıı isyanlar yanlar tarafından işgaline tadır. 
lur. Va bulunmak bir suç hazırlamaya çalışmış, Sof Almanyanın muvnfalrnt Horlin 14A.A.- Kerç 
~.!tıdir. ;.~hıkib.ıtı nıüstel· yada Kral Borise karşı edeceğini \'işi lıilkOmetine taarruzu hakkında verilen 
l.lttıde d krar ederse al ey· hazırlanan suik&sdııı ve bildirmiştir. tafsilata göre, hücum S 
tı:aiııe au.va açacağım. Ken bir Bulgar gazetecisinin mayısta başlamış ve ilk 
l'iro. li nlaMmasını iste· evinde patlayan kanlı bom hücumda sarsılan dilşma-
tee; eo· usi.lsıle ki tahsil de· ba hadisesinin mürettipleri d ğıt l · ı . l b" nı t0 kı·p eden Alınan ve Qı k t a ı masına, gerı ı\a an ır .. tQ 1 gö .. .. d k ş şt u 1 h llııtı~ . ' rgusu ve ar arasına arı mı ır. uun a buçuk milyon lirasın • n d..ı llomen kuvvetleri 1 l ına-
Ukuk 

1 ıle Pavlof Türk ı·ın incelenmesini isterim.,, yıs sabahı Aıak denizi kı 
tıı l Çular n · '(ok çocuklu ailel "re yar· 
... lt-riııı 1 ın. ılmt ltiy· lkir.ci celsede mahke· yılarına va•·mışlurdır. lkı' •a takct d k dım faslına ayrılmasına kı:ı • ~ Zıyett ır c ccek mc ıddia ma amının bu taraf.an çevrilen düşman 

El!ıct 1 .. : e değildir. Suçlu istekleril~ d ıva ur.ısırıd .ı rar :verilmiştir. Parasız Şe· 
ııı~ Q ııe ta ·h · b ı d ğ t h · kuvvetleri uçaklarımız ta· lıde•·ı.· rı çı vt• bir ir münasebet olınudığın· rnr a ı mamınm ang1 

:\:.. litiJk si ·· . 1 ı ı rafından d.ı imha edilmek "VZ 1 su verıyor: dan reddine ve duruşmayı eSJS ar a YHPI acuğı hakkın 
ıa~ rn::~ Müctde:=uınumi 20 Mayıs çarşamba günü· da bir talimatnJme hazır tedir. 
~Cıuub Vıni Kemal Hora ne lJ rakmağd karar ver· !anmaktadır. Kamunun h.t· İngilizlere göre 
'1,,,,; 11 bazı sualler sora· miştir. ziranın ilk günlerinde yü· 

~7Znza rıirlüğe gireceği ve şeker Londra 14 A.A. - An· 

Ç = dağıtması işine do ayni ta nalist mucmaaeı Alman ta ok ç kl ·ı rihlerd! başlamıcağı limit arruzu bakkınıla şu müta-oc U U Ql e- leaları yürütmektedir: Al· fld:lmektedir. 

l manlar bu savaşa çok ere gard Diğer raraftun altı ve miktarda kuvv~t göndeı-
şek . ım aHıdnn fazla çocuk sahibi mişlerdir. Taarruzun ga-

er resmınden alınan 5 mı·ı.. olan 46000 aileye yardım yesi Kafkas petrollerini e 
edilmc.si hakkında evvelce le ge'ı(irmektir. 

Y:. Yon lira bu iş icin ayrıldı tahsisatmiktarı yetmişbes Fakat Rus ordusu bu 
Qp 1 -> bin lirödan bir buçuk mil- tehlikeyi izale için Alman 1 an · t t· t"kl ~lJkl ~S a IS 1 ere QÖre 46 biı1 çok ÇO yon liraya Çıkarılmış bu taarruzunH kırmaktadır. 

LI aılenin yüzde 80 inı köylüler teş- lu'lmaktndır. Yapılan ista KP-rçiı1 işgali her iki taraf 
\ ı\tı'·a kil ediyor tistilderdan ımlaşıldiğına için d11 önemli bir hAdiso 
,, il rn ş göre çok çocuklu ailelerin değildir· Bu hücumun bü 

lllund - eker istihlaki \ beş milyon liranın üç buçuk yüzde 80 ini köylü teşkil yük ta:ırruzun baş' angıcı 
an elde edi•,,cek · . ' 

~ 1111\yon lıramn parasız şeker etmektedir. olduğu şüphelidir. 

Beden terbiyesi 
mükellefleri ne 

BPden Terbiyesi Bölg 
asbaşkanhğından; 

Gen~liğin sııyılır lba 
ramlarından biri olan 1 
mayı:s her yıl olduğu gi 
bu yıl da Ö'lemle ve t 
renle kutlanacaktır. 

19 mayıs sah günii 
pılucdk olan bu tören 
her mükeilef ö1evini öl 
renmek ve yapılacak işl 
d pıylaş 1nak üzere b! 
program kendilerine 'ok 
rıacaktır. 

Beden h•rbiyesi m 
kelleflerinin 17 mayıs 19 
paza glinü sabahı saLt 
de Gençlik Kışlasında h 
zır bu!unmaları · 

O gün yapılacak um 
mi yoklamada bulunr 
yenlar hakkında kanun 
ta cib.tta girişi leceği tebli 
olunur. 

SON DAKiKA 

Alman taarru 
devam ederke 

Amerika iki ne i bir • 
cephe kurulmasını 

dü~ünüyor 

Vaşington 14 A.A.
Kerçte Alman taarru 
bütün şiddetile devam ed" 
ken Amerikan parlam 
tosunda ikince cephe 
rulması fikri gittikçe 
vetlenmektedir. Pı.rlıun 

j to R~isi demiştir ki: 
i -"Hitler artık son 
1 nun geldiğini biliyor.E 

la Bitleri yendikten so 
1 ancak Japonlarla uğra 
l biliriz ,, 

\ 



Etitürklerde Ticaret odalan 
1iearei. oı..lalarının tar;

hi11i ara~tirdıbıalll~ Z!iD 

ekser Türklerin ua\ ıt 

1 

olan Ortaasyaya v J Gu 
hJlkm yayıldığı cenlip cöl 
gelerine bakmak icabeder 
Bütün medeni varlıklar 
9,ibi ticaret od Jarının b~
şiği de bu Türk Anavdta
nına bağlıdır. 

Bız bu teşkilatın Or· 
taasyndaki en ıptidai hali· 
nı..: vakıf Eti) {Sümer) ve 
(Em udi) Türk e Her inden 
çıkarılan vesikalara göre, 
ib .. det yerlerinin bugüo 

~t ü Ticar~t odası rvazifesi 
ıi yJptığını göriıı iiz. 

İbadet yerleri yalnız 
Tıcaret eş 1tısile n eşgul ol 
rr .... yıp dar bir sabada kal 
mazlardı. Ayni zamanda 
mut hassıslar getirtip bun 
larla nıukuvele yaparlaruı 

Et l.ler miHlutun önce 
ilk bın yıl içinde- parayı 

icad etmekle ticart. te daha 
lıaşkıı ve önemlı biı· ş .. kil 
vermişlerdir. 

.Miladi asrın haşlangı 
cında 'l urkistan dediğim ız 
( )rta Asyanm tam bir Türk 
Ticaret oda6ı teşkilalına 
sahip olduklarını görmeK· 
Je iftihar duymakteiyız. 

Zaman yukın olduğu i· 
çin forih bu ciheti pek gü 
zel ttspit etmiştir. 

Türkislanda l\1ilatbm 
ev .rnl 300 senelerinde yine 
mnbetlerc merbut olmak:· 
la beraber mü~takil Tica · 
rot odalarının mevcudiyeti 
ve bunların mükemmeliye 
ti hııyrelle görültcek dere 
cede imiş. Bu odaloırın hi 
mdyesi altında ç. ı.çiler, 
pahoıılar ve işçiler g-rup 
lıal:n<le b\r corporation 
yuni teşekkül ve Koopera
tıf gibi) vücudegetirrnişler 
<lir.Bu korporasyon bugün 
kü kooperatıf veya sendika 
mahiyetini haizdir. Bunla· 
rın hepsi de ~ine mabtıt 
ticaret odalarına merlıuttu 
Vazifeleri re beti ve rrqd 
rabaz\arı kaldırmak y 

1 

ye ve ücret lesp~t Orıı· .. , 
mal fiatlarınm dü::ımeoııe 
çiftçilerin zararl.ırını önle 
mekti. 

Odaların nezııreti altın 
1 a bu teşekkiil IPr yalnız 
rnumi ticuete inhisar el 

nı yi ayni zaman· 
da ufak sanat erbabma 
berberlere, kapıcılam ve 
hatta dilencilere bile birer 
trşkilfıt yııpmışlardı 

Odaların en büyiık ker 
vanlcırı Hinde, ırana, Me 
zopotamyaya ve hatta Ro 
maya kadar giderdi Ülke
nin Afyonunu, ipliğini, ko 
zalı:ırını, tütün ve sairesi· 
ni t şıyorlardı. Hatt.ı nl 
tın ve gümi şün rnemle· 
ketten dı~arıya. çıkn1 ama
sı için Etililer kağıt para 
Lile vücude getirmişlerdi. 

Bizanslılar zamıınında 
Imparutoı· Jiislinyeıı devrin 
de fei-Kiu Türkleri, Tıca
ret miirness li olarak ~'lan 
yok· u bu makzutla lstan· 
bula göndermiş'er ve Is 
tan\'uldaki d "mir ve ipek 
kow inhisurını alrnşlardı 
Bu a:ıürnessilleriu va~ıfesi 
n ensup bulunduğu mabe 
de, emtia rniktannı bildir 
mek ve satışa de181d e
derek pazarlık dmekti. 

l lcmek oluyor ki Türk 
Jer garp dahR ticaret oda 
sı bilmediği bir zamanda 
bu güwl teşkilatı ke!ldi a 
ralarında ve m unta~a a 
bir surette vücude gd:ir· 
mişler, inkişaf ettirmişler
di. Binaenaleyh t1careti 
pek eskiden beri bilen ve 
tanıyan Hataylı kardeşleri 
min ellerindeki kozalarını 
mahalline masruf olmak 
üzeıe hükumetimizin Bur· 
sada olduğu gibi burada· 
da kurduğu koza Koope 
ralifine bu çahşkan Hatay 
lı kardeşle•imin aza kay
dolmak için birbirlerile 
yarış dt>.recesine memle 
ket içi ı hayır ve kendile 
ri için de istikbuli çok 
m(ie.::nrneıı ve kazançlı olan 
bu işe lrnştuklarını gör 
mc.kle olduğumdan Jöğsü 
mü kab tarak iftihar du · 
yaı ve sonsuz bir sevinç 
İ\:İnde "llükfirnetime 
lınyı lı başarı V:3 kardeş· 
luir c müreffeh bir ka· 
zanç,, dilerim. 

Mühendis 
Mecit Uruk 

-
Metruk emlak sahlacak 

Mılli Emlak Müdürlüğünden: 

19 Mayıs Gençlik ve Spor 
Bayramı programı 

Büyük kurtarıcı Eb 0 di Ş~f Atatürkijn Tiirk vatan 
ve istiklalini korumak üzere Anadolu toprakl~rına 
a~ ak bas t ı k 1 !.! r a r ı r. ı n 23 üncü yıl diinü

mü olan 19-:\layıs-1942 salı gürıii bütlin Türkiye 
için Gençlik ve Spor bayramıdır: 

1-19- Mayıs · 1942 salı giinü sabahından itibaren 
bütün resmi ve l•ususi binalar gündüz bayraklarla 
süslenecek, ve bu günUn önemini ifilde eden cövizler 
asılacaktır. 
2-Gec~ bıitüıı resmi ve hususi lıinalur elektrikle 

tenvir l3GİJecektir. Dükkan ve nı2:1..ızalar ve nakil va 
sıtaları hu günün manJsına uygun olarak süslcnecektir 

3-0 ~ün saat 7,40 dan ıt barım Kız v Erkek ii 
seleri ve l lZ Enstitüsii gençlik taşkilatı, sporcular Be· 
h~diyt:nin ö 1ünden ~eç ıc~ı{ ve burndıı okuliar ve her 
teşekkül, Ebedi Şc•f Atatüı kün yüksok ve a7.iz lıatı
n:·sıırn hlirmet,.n üii~lüne çele 'lder koy· caktır. Her 
okul ve lıer teşekkül çelenk koydudktıın ve saygı 
dunışunu yDplıkt<rn sonra erkek list>sİ nrkasınJakı 
tören alanına girecektir. 

4- Saat tam 8 de, Kız ve Erkek liseleriyle [\.IZ 

Enslitiisü ve g"n~iik teşkılli ı ve sporculaı· aland..ı 
krokide tesbit dilen yerler'nı al.mş olacaklardır. 

5-Saat tam 8,30 da Valııniz yamada mevki ko· 
mutam, Parli Reisi ve Maar~f '.\lüdüni olduğu holde 
topiantı yerine g"'lecek.jtalebeyi,geaçlik teşkilôtını,spoı· 
cııh;.n selAmlddıktan sonra tribündeki yerini alacaktır . 

6-Bunu müteııkip borunuıı "Tı,, işureti üzerine 
taleb~ \'e :;porcular ve s.ıh: da hazır bulunanlar istik· 
idi marşını söyleyPc3k ve bu sırada şertf dircJine 

- bayrak çekilecektir. 
7 - Bun(tın sonra talebe and içec~klir. \ml şuJur: 

"Hiz Tlirk gençleri E1l di S::!fin çizdiği yolda ve Milli 
Şefimiz~n izir.de durrradan yürüceğimizei büyük l'ürk 
milletinin ve büyük Türk vatanının menfaatlarını şahsi 
menf ıatıımzdan her zaman üstün tutacağımıza vP. bu 
nun için canla ba13h1 çahş:ıcağımıza, Türk istik'fil ve 
cumhuriyetini ebedıyen muhafaza edecegirniz~ söz ve 
riyor, and içiyoruz ,, 

8- Bunu müteakip bir sporcu genç 19 mayıs gü 
nünün tarihi kıymeti ve sporun hu milletin kabiliyet 
ve karekterini yükseltmek hususunnda ve yurt m ii 
dafaasmda oynıyacağ1 rolü tebarüz ettirecektir.· 

9- Bu söylevı.lt>n sonra lı •.. a talebe bulurdu-
ğu halde bütün teşekküller Valimiz ve halkın önün 
den geçit resmi yapacd1<lardır. ··GPçit resmi, her spor 
klübüne veya okula muhtelif spor şubelerindeki te· 
kftmül derecesini gösterecek bir fırsat vermiş olaca· 
ğından bütüı 1 okullar mümkün l)lduğu kadar fazla 
t~lebe ile, g$!nçlik teşkiHHının ve spor klüple~inin 
tekmil mevcutlarile en miintı:ızam vesait ve malzeme 
ile gP.çit resmine katılnıalan ikl!1.ıı eder.,,Geçit resmin 
de sporcular, spor şubcler~ni tem$ili şekillerle ve hal 
lm· spora olan alakasrnı arttıracak intizam ve mü· 
kemmeliyutle geçet•ek tedbirJn almalıdırlar. 

1 O- Geçilresrnini müteakip atletik hareketler 
ve diğer oyunhır yapılacaktır. 

11- ·rörenin sonunda lalehe ~p >rcular. ve di 
ğer teşekküller sahadun muntctzaın bir surette ayrıla 
caklardır. 

12 - Öğleden soura talebe ve sporcular aı a~ ından 
seçilecek heyetler şehitliği ziyaret Pdeceklerdir. 

13- Akşilm saat 21 de Halkevinde bir miisa· 

Bulun · Şeftuli,).dtinya,Erik,Elına,Kaysı,Muharnmen ı\~ülii 
c. uğu köy bedeli • hı:ızat 1 

.. ğaç lı:ilo A.K. A.K. A.K. A.l\ L\./ kr. 

mere verilecektir. ·'Bu müsamere için ayrıca daveti· 1 
ye gönderilecektir.,, 

14- Giindüz alanda inzibati tP.db:rlc-ri almağa 
Jandarma Komutanlığı ve Emniy""t Müdürlüğü, sıh· 
hi tedbirler! almağa her iki okulun doktoru nıenıurdur \ 

HaıbivcN. 45 400 70 505 34 325 49 395123 95~Iüra· 
bi h. 
hariç 

Düver kö. 6 12 34 140 29 150 28 81 1127 80 ,, 
Ismail\ye 8101148838788)72312 153 36 ., 
C.:ımusayua 7 35 5 5 3 6 3 45 ,, 
AY· ısuınak 29 117 41 1 32 4 10 6 10 20 10 

Yukarıda yuzılı metruk meyve mabsulü 18-5-942 
tarihinde p z:ırlıkltt defterdaı iıkta satı\ııcaktır. 

'ı c1.l'p olanların l mlnat mel<luplarile birlikte mü 
racJ tl rı. Batıçelerin listesi milli Emlft.k Miidüdü~ün 
de her ı.amaP görülebilir. 14,15,16.17, 

l 5 - Belediye, IJelediyeyi ilgileyen kısımiar ilze 
rinde gerekeq .tedhirleri alacakhr. Bu meyanda. tribii· 
nün şimdiden ıslahı şehrin muhtelif yerlerine dövizh·r 
asılması. törenden önce ohınm tanzim ve sulatılması 
şeref bayrai!ı çekilecek direğin dikilmesi. mikrofoı; 
tcs;salının yaoı\mnsı. gerek b:iste Çf"lenk kovmada 
gere le alanda tören blşlarkeu uütün na kıl v sıtaları' 
mn dnrrlurulması işler· l3elediyeye ait bulunmaktadır. 

16 - Afon(i.:ı talebeniıı yerlerini tE.>sbit ve hare 
kel sıralarııı1 tanzime Etkek Lisesi lledentcrbiyesi 
öğretmeni Salfihattin Iıbul memurdur. 

Halk sint=mcosında: bu ak~am ~adet şarkısı 

Cinsi . ) 
.&k nek {tek tıP 
Koyun eti 
Sığır eti 
Kara ciğer 
Sade yağı 
Tere yağı . 
Fabrika piriJ1C1

• ) • S' 
Hulgur (çek~l~~ 11ııv 1l;ı 
~lakarna (bırııı 5 
Şehriye ~ 
Patates ) 
Kuru fasub'a k'lrJ1jŞ) 
Merfümek (çe 1 

Bpzelya 
Salça 
Soğan kuru 
Çekilmiş tu"· 
Taze sebze 
K11ru üıüm 
Piriııç. unll 
Nişasta ) 
lmrik e toı 
Şel~er tkosnıe 'I/' J 

Seyhan çayı 
Limon.portak8 } . ·ı 
E irııe peyu.u 
Zeytin tanesı 
Süt 
Yoğurt 111 ıı1 1) ı' 
Sabun (HataY 
Buz 5) 1 
lfo (yerli % 9 
Balık 
Gaz yağı ge5' 
Mercimek dalle ~·' 
Nohut 3.5 ıt·~ 
Zeytin yağı 

0 
0 ~ 

Meşe udunll. ~ ' 
Maden köııı ~~ 6 
Ağaç kömilr0

14 J,.l 
12- ~~ 

Kayıp n~.f~!o1~; 
Nüfus c~ı. çı~ · 

bettim.yeoi~101 ııô~t6 
dan eskisio111 0bıt1 :\ 
tur. Şirince ,5ri~ 
----~ ~tllb.~ N~şr.iyatç~1' ~~ 

Setını 1,ı C.H. P.~1atlJJ. 


